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ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις σχετικά με την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
ΣΧΕΤ: Απόφαση Ολομέλειας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ με αρ. πρ. 7/21-10-2020    

 
Aγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2020 της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ 

διαπιστώθηκε η ανάγκη να επισημανθούν, ως υπενθύμιση, ορισμένα στοιχεία των μέχρι τώρα 
οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» (ΕξΑΕ). Συγκεκριμένα 
επισημαίνεται ότι: 

α) Ο χαρακτήρας της εφαρμογής της ΕξΑΕ είναι υποχρεωτικός για εκπαιδευτικούς και 
μαθητές/τριες κατά το τρέχον σχολικό έτος. 

β) Όλοι οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι/ες με λογαριασμό στο Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). 

γ) Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ενδεχόμενη εφαρμογή της ΕξΑΕ, όποτε και όπως 
προβλέπεται, προτείνουμε τη δημιουργία ή (και) τον εμπλουτισμό των η-τάξεων και  των 
λογαριασμών στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me από τους/τις εκπαιδευτικούς, 
καθώς και την ανανέωση και δημιουργία των ατομικών ψηφιακών αιθουσών στην 
Τηλεδιάσκεψη WEBex με τον προσωπικό λογαριασμό του ΠΣΔ. 

δ) Προτείνεται η χρήση των εργαλείων της Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (η-
τάξη, e-me) και η αξιοποίησή τους για τις μαθησιακές ανάγκες ακόμη και στην περίπτωση που 
η διδασκαλία πραγματοποιείται «δια ζώσης». 

Θεωρούμε πολύ σημαντική την ενσωμάτωση της Ασύγχρονης ΕξΑΕ στην δια ζώσης 
διδασκαλία, η οποία πραγματοποιείται στις σχολικές αίθουσες. Η δυνατότητα της ανάθεσης 
δραστηριοτήτων, εργασιών ή ασκήσεων με χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών μέσων του 
Πανελλήνιου Σχολικού Δίκτυου και του Ψηφιακού Σχολείου (π.χ. Διαδραστικά ψηφιακά βιβλία, 
Φωτόδενδρο) διευκολύνει και εμπλουτίζει τη διδακτική πρακτική. Παράλληλα, δημιουργεί 
συνθήκες εξοικείωσης των μαθητών/τριων με τα συγκεκριμένα ψηφιακά μέσα, συμβάλλοντας 
αποφασιστικά στην προετοιμασία τους, αλλά και στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων 
ψηφιακού γραμματισμού.  Άλλωστε, από την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, 
διαπιστώθηκε έμπρακτα η ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών 
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αναφορικά με βασικές ψηφιακές λειτουργίες (π.χ. ηλεκτρονική αλληλογραφία, επεξεργασία 
κειμένου, ασφαλής πλοήγηση και αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, διαχείριση αρχείων).  

Γνωρίζοντας και κατανοώντας τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν (εξοπλισμός, 
τεχνικά προβλήματα), προτρέπουμε τους/τις εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν στην άμεση 
χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών μέσων της ασύγχρονης ΕξΑΕ και να αξιοποιήσουν την ήδη 
ειλημμένη εμπειρία από τη διδακτική πρακτική της προηγούμενης χρονιάς.  

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ προσφέρεται ελεύθερη πρόσβαση σε 
ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) του ΕΑΠ με θέμα «μεθοδολογία της σχολικής 
εκπαίδευσης από απόσταση» (βλ. http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/148-
anoikto-diadiktyako-mathima-mooc-) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Εξ αποστάσεως 
σχολική εκπαίδευση» (βλ. http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/147-anoikto-
diadiktyako-mathima-mooc), για να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τις βασικές αρχές και τη 
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, είναι διαθέσιμα για 
ανάγνωση και λήψη τα πρακτικά της επιστημονικής τηλεδιημερίδας «Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα» που διοργανώθηκε από δεκαοκτώ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της 
χώρας (βλ.  https://pekesexae2020.pdekritis.gr/).  

Ταυτόχρονα, δηλώνουμε την πρόθεση και τη διάθεση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού 
Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ να συνεχίσουν και να εντείνουν τις επιμορφωτικές τους 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης (παιδαγωγικά, διδακτικά και επιστημονικά) των 
εκπαιδευτικών και του καθημερινού εκπαιδευτικού έργου τους στις αίθουσες των σχολείων.  

 
 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής 
 
 
 

 
Δρ. Νικόλαος Ανταμπούφης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Α.Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, pdeamthr@sch.gr 

2. Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης   Δράμας, dipdram@sch.gr  

3. Διεύθυνση Π /θμιας Εκπαίδευσης   Έβρου,  mail@dipe.evr.sch.gr  

4. Διεύθυνση Π /θμιας Εκπαίδευσης   Καβάλας,  mail@dipe.kav.sch.gr  

5. Διεύθυνση Π /θμιας Εκπαίδευσης   Ξάνθης, mail@dipe.xan.sch.gr   

6. Διεύθυνση Π /θμιας Εκπαίδευσης   Ροδόπης,  mail@dipe.rod.sch.gr   

7. Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης   Δράμας,  mail@dide.dra.sch.gr  

8. Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης   Έβρου,  mail@dide.evr.sch.gr  

9. Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης   Καβάλας,  mail@dide.kav.sch.gr  
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10. Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης   Ξάνθης,  mail@dide.xan.sch.gr  

11. Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης   Ροδόπης,  mail@dide.rod.sch.gr  

12. Σ.Ε.Ε. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ, synee-amth@sch.gr  
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